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REGLEMENT 
KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN G-GOLF 
ZONDAG 28 JUNI – KOKSIJDE GOLF TER HILLE 

 
▪ DEELNEMINGSVOORWAARDEN   

 Deze wedstrijd is toegankelijk voor spelers van alle leeftijden:  
o lid van een club aangesloten bij GV 
o in regel met de federale GV-bijdrage 2020 
o G-golfer* 
o Hcp 36 of lager  

 
▪ SPELFORMULE 

     De wedstrijd wordt gespeeld over 9 Holes Stableford vanaf de gele (Heren) en rode (Dames) tees.    
 

▪ INSCHRIJVINGSRECHT 
De wedstrijd is gratis toegankelijk. 

     Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 17 juni om 23u00. 
     De inschrijven verlopen via het online inschrijvingsformulier op de website. 
 

▪ PRIJZEN 
Er wordt gespeeld in 3 categorieën waarbij telkens een 1e prijs Net wordt uitgereikt (Dames en 
Heren mixed). 
- G-golfers met een fysieke beperking 
- G-golfers met ASS  
- G-golfers met een auditieve beperking 

En er zal ook één overall winnaar Brut worden uitgeroepen tot Kampioen van Vlaanderen G-golf. 
 
In geval van gelijkheid voor de 1ste plaats zal de verdeling gebeuren op basis van de behaalde 
resultaten van de laatste 9, 6, 3 holes of laatste hole. 

 
▪ AFSTANDSMETERS – GSM 

      Conform de “Federal Tour General Regulations 2020”. 
 

▪ GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN 
     Toelating mits doktersattest of lidmaatschap bij Mobicart.  
 

▪ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Kevin Dhondt, Katrien Pauwels, Ymke Vanherp, referee Danny Mariens 

 
*G-golfer: golfer met een langdurige fysieke, auditieve, visuele of verstandelijke beperking of autisme. Indien de 
functiestoornis na 65 jaar wordt verworven, wordt dit beschouwd als een functiestoornis ten gevolge van ouderdom en niet 
ten gevolge van een beperking, behalve indien anders aangetoond. Op eventuele vraag, kan de G-golfer aan de hand van 
een geldig doktersattest of een parkeerkaart voor personen met een beperking aantonen dat hij of zij recht heeft om deel 
te nemen aan het G-golf aanbod. 
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